INFORMACJE DOTYCZĄCE POGRZEBU.
Czas od wiadomości o śmierci Zmarłego niech będzie dla rodziny czasem modlitwy i refleksji nad sensem swojego życia.
1.
a)
b)

.Dostarczamy do biura parafialnego:
kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Miejski lub Gminny
skrócony akt zgonu znając nazwisko matki zmarłego z domu.
Jeżeli Zmarły jest z innej parafii dostarczamy zgodę na pogrzeb w naszej parafii od proboszcza parafii
zamieszkania
Przy pogrzebie rezerwujemy miejsce na 20 lat – określamy grób normalny lub głębinowy.
Po ustaleniu terminu pogrzebu w biurze parafialnym zwracamy się do pana pana Grabarza Pruszcz ul. Łowińska 26 w celu
przygotowania grobu. Grabarz prosi pana Organistę.
Ofiarę za używanie kaplicy przekazujemy p. Grabarzowi - służy dalszym pracom w kaplicy i opłaceniu prądu.
Przy pogrzebie opłacamy miejsce, używanie wody i wywóz śmieci na 20 lat.
Prosimy ministranta lub lektora, by wziął udział we Mszy Świętej pogrzbowej.
2.
Niosących chorągwie i krzyż angażujemy we własnym zakresie. Jeżeli jest krzyż z napisem
do pobłogosławienia (czynimy to w kaplicy Chrystusa Zmartwychwstałego lub w świątyni po różańcu - to w
kondukcie tylko z niego korzystamy.

3.
4.

Dla świątyni nabywamy 4 świece , które palą się przy trumnie , później wypalają się na ołtarzach w kościele .
Przynosimy gromnicę Zmarłego, którą zabieramy do Kaplicy dla ZMARŁYCH pw. Chrystusa Zmartwychwstałego ,
potem do kościoła stawiając na świeczniku przy trumnie. Po Mszy Świętej zabieramy na cmentarz i zapalamy na usypanym
grobie , aż się wypali
( tak jak wypaliło się życie Zmarłego )
w kondukcie niesiemy zgaszoną!!!
Różaniec w intencji Zmarłego odmawiamy w kaplicy Chrystusa Zmartwychwstałego w dniach ................
i o godzinie...................................................W dniu pogrzebu modlitwa różańcowa w świątyni.
Prosimy by rodzina Zmarłego przystąpiła do Spowiedzi świętej już przed Mszą św. pogrzebową ,
przyjezdni najpóźniej w czasie różańca przed Mszą św. pogrzebową. Gdy prosimy jednego kapłana ,
nie ma okazji przystąpienia do Sakramentu Pokuty w czasie Mszy Świętej .

Nie tylko wieńce, które niesie delegacja, ale i wieńce z rodziny możemy nieść za chorągwiami, tworzymy piękny
kondukt żałobny. Obecnie w czasie pademi przemieszczamy się do cmentarza pieszo lub samochodami , nie ma konduktu ostatnia stacja pogrzebu od bramy cmentarza. W czasie pandemi używamy maseczki w kościele i na cmentarzu.
5.W kościele wieńce kładziemy wokół trumny , lub przed ołtarzem - nie pozostawiamy w ławkach.
Po Mszy św. niesiemy je na grób. Możemy też specjalnym bukietem upiększyć ołtarz główny i Matki Bożej
na Mszę Świętą pogrzebową.
6.Przy pogrzebie na zakończenie liturgii pogrzebu na cmentarzu lub w kościele przedstawiciel
rodziny zmarłego wypowiada podziękowanie obecnym.
7. Z kolekty pogrzebowej zostanie odprawiona Msza św. mniej więcej 30. dzień od śmierci o godzinie ustalonej
z rodziną.
8. Msze święte gregoriańskie odprawiane przez 30 dni, lub jedną co miesiąc przez cały rok możemy ustalić
z rodziną po powrocie do domu żałoby. Możemy poprosić o pamięć modlitewną w „Zdrowaśkach – wypominkach
przez cały rok. Na Mszy świętej możemy uczestniczyć w swoich miejscach zamieszkania.
Pamiętajmy, by w tym czasie ktoś z rodziny zawsze był na Mszy św., nawiedzał grób, codziennie się modlił .
Po wprowadzeniu trumny do świątyni i śpiewie psalmów rodzina Zmarłego może zamówić Msze Święte , które
będą odprawione w późniejszym czasie.
9.Według przepisu prawa państwowego i kościelnego kilka dni przed postawieniem nagrobka trzeba
zgłosić się ze szkicem do biura parafialnego . Miejsce po 20 latach trzeba przedłużyć.
10. Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać. (Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. Dz.U. z 2001 Nr 153 poz. 1783))
Postawienie nagrobka z szkicem , lub obudowanie nagrobka trzeba zgłosić do biura parafialnego na kilka dni przed postawieniem
lub pracami.
Dobry Jezu , a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie . Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie . A Wszyscy wierni
Zmarli przez nieskończone miłosierdzie Boże niech spoczywają w pokoju wiecznym . A M E N.

